ขั้นตอนการดําเนินการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ
กรณีผูวาราชการจังหวัดสั่งบรรจุ
1. หนวยงานที่ผูทดลองไปปฏิบัติหนาที่ราชการ กําหนดบุคคลซึ่งเปนผูที่เกี่ยวของกับการ
ปฏิบัติงานของผูทดลอง ทําหนาที่เปนคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ
ประกอบดวยประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการอีก 2 คน รวม 3 คน เสนอผูวาราชการจังหวัด
สั่งแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลฯ ตามแนวทางตัวอยางคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการฯ ภาคผนวก 7
คูมือดําเนินการเรื่อง การทดลองปฏิบัตหิ นาที่ราชการ ของสํานักงาน ก.พ. ซึ่งการแตงตั้งคณะกรรมการฯ
ไมใหแตงตั้งโดยตําแหนงเปนการถาวร ใหแตงตั้งเปนการเฉพาะแตละครั้ง
2. ผูบังคับบัญชาตองมอบหมายงานเปนลายลักษณอักษรใหผูทดลองฯ ปฏิบัติ ซึ่งอยางนอย
ตองประกอบดวยภารกิจ งาน หรือกิจกรรมของงาน และเปาหมายในการปฏิบัตงิ านตามแบบมอบหมายงาน
(ภาคผนวก 2 คูมือฯ ของสํานักงาน ก.พ.) พรอมทั้งตองชี้แจงใหเขาใจอยางชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัตงิ าน
การประพฤติตน รายการประเมิน วิธีการประเมิน และเกณฑการประเมิน รวมทั้งผลที่จะเกิดขึ้น
จากการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการดวย
3. ผูบังคับบัญชามีหนาทีด่ ูแลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือมอบหมายใหผูบังคับบัญชา
ระดับตนหรือผูที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและเปนตัวอยางที่ดี ทําหนาที่เปนผูดูแลการทดลองฯ แทน
ก็ได ซึ่งผูดูแลมีหนาที่สอนงาน ใหคําปรึกษาแนะนํา ติดตามประเมินผล รวมทั้งจัดทําบันทึกผล
การทดลองรายงานตอผูบังคับบัญชาทุก 2 เดือน ตามแบบที่กําหนด (ภาคผนวก 3 คูมอื ฯ ของ
สํานักงาน ก.พ.) และผูบังคับบัญชาประเมินผลการทดลอง รายงานตอคณะกรรมการฯ ทุก 3 เดือน
ตามแบบที่กาํ หนด (ภาคผนวก 4 คูมือฯ ของสํานักงาน ก.พ.)
4. หนวยงานตองพัฒนาผูทดลอง เพื่อใหรูระเบียบแบบแผนของทางราชการ และเปน
ขาราชการที่ดี ตามที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด ใน 3 สวน รายละเอียดตามเอกสารแนวทางการ
ดําเนินการพัฒนาและแนวทางการประเมินผลการพัฒนาฯ
4.1 โดยสวนที่ 1 การปฐมนิเทศ และสวนที่ 2 การเรียนรูดวยตนเอง หนวยงานตอง
ดําเนินการและประเมินผลการพัฒนา ใหเปนไปตามกระบวนการที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด
4.2 สําหรับสวนที่ 3 การอบรมสัมมนารวมกัน มอบใหสถาบันพระบรมราชชนก
เปนผูดําเนินการทุกราย โดยหนวยงานตองรีบแจงรายชื่อพรอมสําเนาคําสั่งผูไดรับการบรรจุ ตั้งแต
วันที่ 2 มิถนุ ายน 2553 เปนตนไป รวมทั้งผูที่โอนมาระหวางทดลองฯ ใหสถาบันพระบรมราชชนก
เพื่อดําเนินการในสวนนี้ และเมื่อดําเนินการแลวสถาบันพระบรมราชชนก จะแจงผลใหทราบ โดย
หนวยงานจะตองเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการพัฒนา

-24.3 หนวยงานตองดําเนินการพัฒนาผูทดลอง ทั้ง 3 สวน ใหแลวเสร็จภายใน
ระยะเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ 6 เดือน หากดําเนินการพัฒนาไมครบจะถือวาผูทดลอง
ไมผานการพัฒนาและไมผานการทดลองดวย
4.4 แจงผลการพัฒนาใหผูบังคับบัญชาและคณะกรรมการฯ เพื่อนํามาใชประกอบการ
ประเมินผลการทดลอง
5. ผูทดลองฯ ปฏิบัติหนาที่ราชการตามที่ไดรับมอบหมาย และตองพัฒนาตนเอง ทั้ง 3 สวน
6. คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ ดําเนินการ ดังนี้
6.1 ประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการครั้งที่ 1 ตามแบบ (ภาคผนวก 5 คูมือฯ
ของสํานักงาน ก.พ.) เมือ่ ผูทดลองไดปฏิบัติราชการมาแลวเปนเวลา 3 เดือน หากปรากฏวา
ก. ผลการประเมินต่ํากวามาตรฐาน (ต่ํากวา 60%) ใหประธานกรรมการรายงาน
ผูวาราชการจังหวัด (ภาคผนวก 6 คูม ือฯ ของสํานักงาน ก.พ.)
ข. ผลการประเมินไมต่ํากวามาตรฐาน (60% ขึ้นไป) ใหเก็บผลการประเมินไว แลว
ประเมินอีกครั้งหนึ่งเมื่อปฏิบัติราชการครบ 6 เดือน
6.2 ประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการครั้งที่ 2 ตามแบบ (ภาคผนวก 5 คูมือฯ
ของสํานักงาน ก.พ.) เมื่อผูทดลองฯ ไดปฏิบัติราชการครบ 6 เดือน ใหประธานกรรมการรายงาน
ผูวาราชการจังหวัด ตามแบบรายงานการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ (ภาคผนวก 6
คูมือฯ ของสํานักงาน ก.พ.)
ทั้งนี้ ตองนําบันทึกผลการทดลองของผูดูแล ผลการประเมินของผูบังคับบัญชา และ
ผลการพัฒนามาประกอบการประเมินดวย หากผลการพัฒนาไมผานจะถือวาไมผานการทดลอง
ไมวาผลการประเมินจะต่ําหรือไมต่ํากวามาตรฐาน
7. ผูวาราชการจังหวัด พิจารณาวินิจฉัยใหความเห็นและสั่งการเมื่อไดรับรายงานผลการประเมิน
ตามแบบรายงานการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ ดังนี้
7.1 กรณีผลการประเมินไมต่ํากวามาตรฐาน (60% ขึ้นไป)
- ออกคําสั่งใหรับราชการตอไป แลวแจงใหผูทดลองทราบ
7.2 กรณีผลการประเมินต่ํากวามาตรฐาน (ต่ํากวา 60%)
ก. หากเห็นควรใหออกจากราชการ ก็ใหมคี ําสั่งใหออกจากราชการภายใน 5 วันทําการ
นับแตวันที่ไดรับรายงาน แลวแจงใหผูทดลองทราบ

-3ข. หากเห็นควรใหทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการตอไปจนครบ 6 เดือน หรือจะขยาย
เวลาทดลองตออีก (ไดไมเกิน 2 ครั้ง ๆ ละไมเกิน 3 เดือน) รวมแลวตองไมเกิน 1 ป ก็ใหแจงผูทดลองฯ
และคณะกรรมการประเมินฯ ทราบเพื่อดําเนินการ
สําหรับกรณีที่ไดมีการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการจนครบกําหนดเวลาที่ขยาย
คือ ครบ 9 เดือน หรือ 1 ป แลว หากผลการประเมินยังต่ํากวามาตรฐานอีก ก็ใหดําเนินการสั่งให
ออกจากราชการภายใน 5 วันทําการ นับแตวันที่ไดรับรายงาน แลวแจงใหผูทดลองทราบ
8. ผูปฏิบัติงานการเจาหนาที่ของจังหวัดดําเนินการ ดังนี้
8.1 กรณีผานการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ
ก. สงสําเนา คําสัง่ ใหรับราชการตอไป ใหสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
จํานวน 2 ชุด
ข. บันทึกขอมูลประวัติใน ก.พ. 7 และฐานขอมูล
ค. เก็บหลักฐานตาม ขอ ก. และแบบรายงานผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ
ตาง ๆ ไวในแฟมประวัติของผูทดลอง (ภาคผนวก 2 – 7 คูมอื ของสํานักงาน ก.พ.)
8.2 กรณีไมผานการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ
ก. สงสําเนาคําสั่งใหขาราชการออกจากราชการเพราะผลการทดลองปฏิบัติหนาที่
ราชการต่ํากวามาตรฐานที่กําหนด ไปใหสํานักงาน ก.พ. ภายใน 5 วันทําการ นับแตวันที่มีคําสั่ง
จํานวน 1 ชุด และสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จํานวน 5 ชุด
ข. สงสําเนาแบบรายงานการประเมินผลการทดลองของประธานกรรมการ ให
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จํานวน 1 ชุด
ค. บันทึกขอมูลประวัติใน ก.พ. 7 และฐานขอมูล
ง. เก็บหลักฐานตาม ขอ 8.1 ค. ไวในแฟมประวัติของผูทดลอง

ขั้นตอนการดําเนินการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ
กรณีสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขสั่งบรรจุและ
มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผล
1. หนวยงานที่ผูทดลองไปปฏิบัติหนาที่ราชการ กําหนดบุคคลซึ่งเปนผูที่เกี่ยวของกับการ
ปฏิบัติงานของผูทดลอง ทําหนาที่เปนคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ
ประกอบดวยประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการอีก 2 คน รวม 3 คน เสนอผูวาราชการจังหวัด
สั่งแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลฯ ตามแนวทางตัวอยางคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการฯ ภาคผนวก 7
คูมือดําเนินการเรื่อง การทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ ของสํานักงาน ก.พ. (ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ไดมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาทีร่ าชการแลว
ตามคําสั่ง สป.ที่ 2052/53 ลว.20 ก.ค.53) ซึ่งการแตงตั้งคณะกรรมการฯ ไมใหแตงตั้งโดยตําแหนง
เปนการถาวร ใหแตงตั้งเปนการเฉพาะแตละครั้ง
2. ผูบังคับบัญชาตองมอบหมายงานเปนลายลักษณอักษรใหผูทดลองฯ ปฏิบัติ ซึ่งอยางนอย
ตองประกอบดวยภารกิจ งาน หรือกิจกรรมของงาน และเปาหมายในการปฏิบัติงานตามแบบมอบหมายงาน
(ภาคผนวก 2 คูมือฯ ของสํานักงาน ก.พ.) พรอมทั้งตองชี้แจงใหเขาใจอยางชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงาน
การประพฤติตน รายการประเมิน วิธีการประเมิน และเกณฑการประเมิน รวมทั้งผลที่จะเกิดขึ้น
จากการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการดวย
3. ผูบังคับบัญชามีหนาที่ดูแลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือมอบหมายใหผูบังคับบัญชา
ระดับตนหรือผูที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและเปนตัวอยางที่ดี ทําหนาที่เปนผูดูแลการทดลองฯ แทน
ก็ได ซึ่งผูดูแลมีหนาที่สอนงาน ใหคําปรึกษาแนะนํา ติดตามประเมินผล รวมทั้งจัดทําบันทึกผล
การทดลองรายงานตอผูบังคับบัญชาทุก 2 เดือน ตามแบบที่กําหนด (ภาคผนวก 3 คูมอื ฯ ของ
สํานักงาน ก.พ.) และผูบังคับบัญชาประเมินผลการทดลอง รายงานตอคณะกรรมการทุก 3 เดือน
ตามแบบที่กาํ หนด (ภาคผนวก 4 คูมือฯ ของสํานักงาน ก.พ.)
4. หนวยงานตองพัฒนาผูทดลอง เพื่อใหรูระเบียบแบบแผนของทางราชการ และเปน
ขาราชการทีด่ ี ตามที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด ใน 3 สวน รายละเอียดตามเอกสารแนวทางการ
ดําเนินการพัฒนาและแนวทางการประเมินผลการพัฒนาฯ
4.1 โดยสวนที่ 1 การปฐมนิเทศ และสวนที่ 2 การเรียนรูดวยตนเอง หนวยงานตอง
ดําเนินการและประเมินผลการพัฒนา ใหเปนไปตามกระบวนการที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด

-24.2 สําหรับสวนที่ 3 การอบรมสัมมนารวมกัน มอบใหสถาบันพระบรมราชชนก เปน
ผูดําเนินการทุกราย โดยหนวยงานตองรีบแจงรายชื่อพรอมสําเนาคําสั่งผูไดรับการบรรจุ ตั้งแต
วันที่ 2 มิถุนายน 2553 เปนตนไป รวมทั้งผูที่โอนมาระหวางทดลองฯ ใหวิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข
สถาบันพระบรมราชชนก เพื่อดําเนินการในสวนนี้ และเมื่อดําเนินการแลวสถาบันพระบรมราชชนก
จะแจงผลใหทราบ โดยหนวยงานจะตองเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการพัฒนา ทั้งนี้ หากมีขอสงสัย
หรือตองการขอมูลเพิ่มเติมใหสอบถามโดยตรงที่วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข โทร. 0 2590 1928
4.3 หนวยงานตองดําเนินการพัฒนาผูทดลอง ทั้ง 3 สวน ใหแลวเสร็จภายใน
ระยะเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ 6 เดือน หากดําเนินการพัฒนาไมครบจะถือวาผูทดลอง
ไมผานการพัฒนาและไมผานการทดลองดวย
4.4 แจงผลการพัฒนาใหผูบังคับบัญชาและคณะกรรมการฯ เพื่อนํามาใชประกอบการ
ประเมินผลการทดลอง
5. ผูทดลองฯ ปฏิบัติหนาที่ราชการตามที่ไดรับมอบหมาย และตองพัฒนาตนเอง ทั้ง 3 สวน
6. คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ ดําเนินการ ดังนี้
6.1 ประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการครั้งที่ 1 ตามแบบ (ภาคผนวก 5 คูมือฯ
ของสํานักงาน ก.พ.) เมือ่ ผูทดลองไดปฏิบัติราชการมาแลวเปนเวลา 3 เดือน หากปรากฏวา
ก. ผลการประเมินต่ํากวามาตรฐาน (ต่ํากวา 60%) ใหประธานกรรมการรายงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตามแบบรายงานการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ
(ภาคผนวก 6 คูมือฯ ของสํานักงาน ก.พ.)
ข. ผลการประเมินไมต่ํากวามาตรฐาน (60% ขึ้นไป) ใหเก็บผลการประเมินไว แลว
ประเมินอีกครั้งหนึ่งเมื่อปฏิบัติราชการครบ 6 เดือน
6.2 ประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการครั้งที่ 2 ตามแบบ (ภาคผนวก 5 คูมือฯ
ของสํานักงาน ก.พ.) เมื่อผูทดลองฯ ไดปฏิบัติราชการครบ 6 เดือน ใหประธานกรรมการรายงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตามแบบรายงานการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ
(ภาคผนวก 6 คูมือฯ ของสํานักงาน ก.พ.)
ทั้งนี้ ตองนําบันทึกผลการทดลองของผูดูแล ผลการประเมินของผูบังคับบัญชา และ
ผลการพัฒนามาประกอบการประเมินดวย หากผลการพัฒนาไมผานจะถือวาไมผานการทดลอง
ไมวาผลการประเมินจะต่ําหรือไมต่ํากวามาตรฐาน

-37. ผูปฏิบัติงานการเจาหนาที่ของจังหวัด สงแบบประเมินผลของผูบังคับบัญชา และแบบ
ประเมินผลของคณะกรรมการฯ (ทั้ง 2 ครั้ง) รวมทั้งแบบรายงานการประเมินผลการทดลอง ของ
ประธานกรรมการ จํานวน 2 ชุด ใหสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ไมวาผลการประเมิน
จะต่ําหรือไมต่ํากวามาตรฐาน เพื่อทําคําสั่งเสนอปลัดกระทรวงสาธารณสุข
8. ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พิจารณาวินิจฉัยใหความเห็นและสั่งการเมื่อไดรับรายงานผล
การประเมินตามแบบรายงานการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ ดังนี้
8.1 กรณีผลการประเมินไมต่ํากวามาตรฐาน (60% ขึ้นไป)
- ออกคําสั่งใหรับราชการตอไป แลวแจงใหผูทดลองทราบ
8.2 กรณีผลการประเมินต่ํากวามาตรฐาน (ต่ํากวา 60%)
ก. หากเห็นควรใหออกจากราชการ ก็ใหมีคําสั่งใหออกจากราชการภายใน 5 วันทําการ
นับแตวันที่ไดรับรายงาน แลวแจงใหผูทดลองทราบ
ข. หากเห็นควรใหทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการตอไปจนครบ 6 เดือน หรือจะ
ขยายเวลาทดลองตออีก (ไดไมเกิน 2 ครั้ง ๆ ละไมเกิน 3 เดือน) รวมแลวตองไมเกิน 1 ป ก็ใหแจง
ผูทดลองฯ และคณะกรรมการประเมินฯ ทราบเพื่อดําเนินการ
สําหรับกรณีที่ไดมีการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการจนครบกําหนดเวลาที่ขยาย
คือ ครบ 9 เดือน หรือ 1 ป แลว หากผลการประเมินยังต่ํากวามาตรฐานอีก ก็ใหดําเนินการสั่งให
ออกจากราชการภายใน 5 วันทําการ นับแตวันที่ไดรับรายงาน แลวแจงใหผูทดลองทราบ
9. บุคลากรของกลุมบริหารงานบุคคลดําเนินการ ดังนี้
9.1 กรณีผานการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ
- สงแบบประเมินผลของผูบังคับบัญชา และแบบประเมินผลของคณะกรรมการฯ
(ทั้ง 2 ครั้ง) รวมทั้งแบบรายงานการประเมินผลการทดลอง ของประธานกรรมการ และสําเนาคําสั่ง
ใหรับราชการตอไป ใหจังหวัด เพื่อแจงผูทดลองทราบ พรอมใหบันทึกขอมูลประวัติใน ก.พ. 7 ใน
ฐานขอมูล และเก็บหลักฐานไวในแฟมประวัติของผูทดลอง
9.2 กรณีไมผานการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ

-4ก. สงสําเนาคําสั่งใหขาราชการออกจากราชการเพราะผลการทดลองปฏิบัติหนาที่
ราชการต่ํากวามาตรฐานที่กําหนด ไปใหสํานักงาน ก.พ. ภายใน 5 วันทําการ นับแตวันที่มีคําสั่ง
ข. สงแบบประเมินผลของผูบังคับบัญชา และแบบประเมินผลของคณะกรรมการ
(ทั้ง 2 ครั้ง) รวมทั้งแบบรายงานการประเมินผลการทดลอง ของประธานกรรมการ และสําเนาคําสั่ง
ใหขาราชการออกจากราชการเพราะผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการต่ํากวามาตรฐานที่กําหนด
ใหจังหวัด เพื่อแจงผูทดลองทราบ พรอมใหบันทึกขอมูลประวัติใน ก.พ. 7 ในฐานขอมูล และเก็บ
หลักฐานไวในแฟมประวัติของผูทดลอง
9.3 บันทึกขอมูลประวัติใน ก.พ. 7 และฐานขอมูล

ภาคผนวก 5
(ตัวอยาง)
แบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ
(สําหรับคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ)
ครั้งที่ 1
วันที่ 2 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2553 ถึงวันที่ 1 เดือน กันยายน พ.ศ. 2553
ชื่อผูทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ นางสาว ก. สุขสําราญ ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพ ประเภทวิชาการ
ระดับปฏิบัติการ งานบริการสุขภาพชุมชน กลุมงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน โรงพยาบาลภักดีชุมพล
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ
เปนระยะเวลา 6 เดือน/ป ตั้งแตวนั ที่ 2 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2553 ถึงวันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2553
1. ผลสัมฤทธิ์ของการทดลอง
ปฏิบัติหนาที่ราชการ
1. 1 ความสามารถในการเรียนรูงาน
1.2. ความสามารถในการปรับใช
ความรูกับงานในหนาที่
1.3 ความสําเร็จของงานที่ไดรับ
มอบหมาย
1.4 อื่น ๆ (ถามี)
2. พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ

2.1
2.2
2.3
2.4

ความประพฤติ
ความมีคุณธรรม จริยธรรม
การรักษาวินัย
อื่น ๆ (ถามี)

ต่ํากวา
ความ
ความหวัง
มาก (1)

ต่ํากวา
ความคาดหวัง
คอนขาง
มาก (2)

เปนไป
สูงกวา
ตามความ ความคาดหวัง
คาดหวัง
คอนขาง
(3)
มาก (4)

สูงกวา
ความ
คาดหวัง
มาก (5)

4.5
3
3.5

ต่ํากวา
ความ
ความหวัง
มาก (1)

ต่ํากวา
ความคาดหวัง
คอนขาง
มาก (2)

เปนไป
สูงกวา
ตามความ ความคาดหวัง
คาดหวัง
คอนขาง
(3)
มาก (4)

สูงกวา
ความ
คาดหวัง
มาก (5)

3.7
4
5

3. สรุปผลการประเมิน
ผลการประเมิน
รายการประเมิน
1. ผลสัมฤทธิ์ของการทดลองปฏิบัติหนาที่
ราชการ
2. พฤติกรรมของผูทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ

คะแนน

รอยละ

11

50

12.7

50

สรุปผลการประเมิน
ผาน
ไมผาน
(สูงกวา
(ต่ํากวา
รอยละ 60) รอยละ 60)
73.3
84.6

4. ผลการพัฒนาขาราชการที่อยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ
 พัฒนาครบ 3 สวน
 พัฒนาไมครบ 3 สวน
สรุปผล การประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ
 ไมต่ํากวามาตรฐานที่กําหนด
 ต่ํากวามาตรฐานที่กําหนด
ลงชื่อ นาย ค.หรือ ผูท ี่ไดรับการแตงตั้ง
(
)
ตําแหนง
ประธานกรรมการ
วันที่ 6 เดือน กันยายน พ.ศ. 2553

ลงชื่อ ผูที่ไดรับการแตงตั้ง
(
ตําแหนง
กรรมการ
วันที่ 6 เดือน กันยายน

)

พ.ศ. 2553

(ลงชื่อ) ผูที่ไดรับการแตงตั้ง
(
ตําแหนง
กรรมการ
วันที่ 6 เดือน กันยายน

)

พ.ศ. 2553 .

คําอธิบายภาคผนวก 5 การกรอกแบบประเมินผลการทดลองปฏิบตั ิหนาที่ราชการจากกรณีตัวอยาง
1. ผลสัมฤทธิ์ของการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ กําหนดไว 3 ขอยอย (1.1-1.3) โดยหนวยงาน
สามารถที่จะกําหนดไดมากกวานี้
- การคิดคะแนน คะแนนสูงสุดของแตละขอยอยคือ 5 คะแนน (หมายเหตุขอ 3)ใหนําคะแนนสูงสุดคือ
5 คะแนน คูณดวยจํานวนขอ เชน ถามีจํานวน 4 ขอ คือ 4*5 = 20 (คะแนนรวมของขอผลสัมฤทธิ์ ฯ จะเทากับ 20)
ตามตัวอยาง จากขอ 1.1-1.3 (กําหนดไว 3 ขอยอย) ไดคะแนนดังนี้ 4.5+3+3.5 = 11 คะแนน ดังนั้นคะแนนเต็ม
ของผลสัมฤทธิ์ฯ เทากับ 15 คะแนน (3*5) แลวจึงนําคะแนนรวมดังกลาวไปกรอกในขอ 3 สรุปผลการประเมิน
ในขอ 1 เมื่อคิดบรรญัติไตรยางคคือ 11*100/15 ผลลัพธจะไดเทากับ 73.3 % ซึ่งถือวาผานเกณฑ
2. พฤติกรรมของผูทดลองปฏิบตั ิหนาที่ราชการ กําหนดไว 3 ขอยอย (2.1-2.3) โดยหนวยงานสามารถ
ที่จะกําหนดไดมากกวานี้
- การคิดคะแนน คะแนนสูงสุดของแตละขอยอยคือ 5 คะแนน (หมายเหตุขอ 3) ใหนาํ คะแนนสูงสุดคือ
5 คะแนน คูณดวยจํานวนขอ เชน ถามีจาํ นวน 4 ขอ คือ 4*5 = 20 (คะแนนรวมของพฤติกรรมฯ จะเทากับ 20)
ตามตัวอยาง จากขอ 2.1-2.3 (กําหนดไว 3 ขอยอย) ไดคะแนนดังนี้ 3.7+4+5 = 12.7 คะแนน ดังนั้นคะแนนเต็ม
ของพฤติกรรมฯ เทากับ 15 คะแนน (3*5) แลวจึงนําคะแนนรวมดังกลาวไปกรอกในขอ 3 สรุปผลการประเมิน
ในขอ 2 เมื่อคิดบรรญัติไตรยางคคือ 12.7*100/15 ผลออกมาจะไดเทากับ 84.6 % ซึ่งถือวาผานเกณฑ
หมายเหตุ
1.หนวยงานสามารถที่จะกําหนดขอยอยในขอ1.ผลสัมฤทธิ์ของการทดลองการปฏิบัติหนาที่ราชการ
และขอ 2.พฤติกรรมของผูทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการได แตสัดสวนขอยอยและคะแนนของทั้งสองขอตอง
เทากัน เชน ขอ1.ผลสัมฤทธิ์ของการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ มีขอยอย 1.1-1.4 มีคะแนน 20 คะแนน ดังนั้น
ในข อ 2.พฤติ ก รรมของผู ท ดลองปฏิ บั ติ ห น า ที่ ร าชการ จะต อ งมี ข อ ย อ ย 2.1-2.4 มี ค ะแนน 20 คะแนน
เชนกัน
2.ในตารางที่ 3 สรุปผลการประเมิน รอยละ 50 มาจากการกําหนดสัดสวนคะแนนตามคูมือ ก.พ. ดังนี้
คะแนนผลสัมฤทธิ์ของการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ และคะแนนพฤติกรรมของผูทดลองปฏิบัติหนาที่
ราชการ มีสัดสวนเทากัน คือ 50:50 สวนเกณฑผานการประเมินฯ ตองไดคะแนนในแตละสวนไมนอยกวารอยละ 60
จึงจะถือวาผานมาตรฐานการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ
3. คะแนน
1
2
3
4
5

คํานิยาม
ต่ํากวาความคาดหวังมาก
ต่ํากวาความคาดหวังคอนขางมาก
เปนไปตามความคาดหวัง
สูงกวาความคาดหวังคอนขางมาก
สูงกวาความคาดหวังมาก

